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Mødetid: 24. september 2019 kl. 18.30 

Mødedeltagere: Lea, Lene, Sofie, Malene, Michael, Susan 

Afbud:  

Referent: Susan 
 

 

1. Opfølgning 
● Vejen: Der skal fyldes skærver i kanten af HIRI vejen ude i siden i forbindelse med, at der laves en sti igennem 

skoven. (Michael)  
● Traktor: Vi leder fortsat efter en ny traktor. Finansieringsmuligheder undersøges nærmere. (Michael). 
● Energioptimerings projekt: Projektet er i gang. Der arbejdes pt. på styring af varmt vand i vandspiltovet. Der 

følges op. (Michael) 
● Projekt skovråd: Ridestier bliver anlagt senere i forløbet. HIRI er på bane. Intet nyt pt. Vi tager kontakt og hører 

status. (Malene, Lone og Lene) 
● Dybdalen og mountainbikes: Afventer Himmerigsstierne. Vi tager kontakt og hører status. (Malene, Lone og Lene)  
● Datapolitik: Der arbejdes på en elektronisk løsning, hvor man automatisk accepterer HIRI’s persondataforordning, 

hvis man vælger at være medlem af HIRI og dertilhørende facebookgrupper. (Lea) 
Der ses på HIRI’s facebookgrupper ved samme lejlighed og medlemmer heri. Der vil blive lagt en oversigt på 
www.hiri.dk over HIRI’s facebookgrupper. 
 

2. Bestyrelsen 
● Køb af jord: Processen fortsætter. Advokat og landinspektør arbejder på sagen. Der er aftalt endelig pris pr. hektar 

med sælger af nabojorden og det endelige antal hektar er afklaret, og landinspektøren har sat de første pæle i 
jorden. Bemyndigelse til arealoverførsel er godkendt af både køber og sælger. Vi afventer nu godkendelse fra 
kommunen og landbrugsstyrelsen. (Lene) 

● Drift af HIRI: Tak til alle, som står for en opgave i forbindelse med drift af HIRI. HIRI kan kun drives, hvis vi gør 
tingene sammen. 

       
3. Ansatte 

● Laura – Laura arbejder som vikar indtil vi har en ny staldmedarbejder. Jobopslaget har givet en god portion 
ansøgere. Der er indkaldt til samtaler i denne uge. (Sofie) 

● Børneattester: Der følges op på børneattester på ansatte. (Lene) 
      

4. Stalden og dagligdagen 
● Møgcontainer: hop/stamp/fordel og husk presenning. Jo færre gange den skal tømmes, jo billigere for os. 
● Vand på folde: Vi fastholder tidligere besluttet procedure. Dvs. i weekenden skal staldholdene tømme, spule og 

fylde baljerne helt op til kanten lørdag. Søndag skal der blot fyldes op. Så sikrer vi, at hestene mindst 1 gang om 
ugen får 100 % rent vand. I løbet af ugen skal de enkelte folde selv sørge for at give vand. Giv gerne besked til 
staldholdet, hvis man fredag aften selv har sørget for at tømme, spule og fyldt vand på sin fold. Grundig og ekstra 
rengøring af den enkelte balje med børste osv., skal den enkelte fold selv stå for, det skal ikke gøres på staldhold. 

● Hjælp til stævner: Præcisering af hvornår man skal hjælpe til stævner – se punkt 11 Stævneudvalg. Alle skal 
hjælpe som minimum ved de 2 store klubstævner HIRI afholder pr. år. Jfr. HIRI’s vedtægter er stævner en del af 
HIRI og stævner kan lade sig gøre, hvis vi hjælper hinanden. Herudover holder HIRI staldmesterskaber og 
elevstævner, hvor deltagerne i stævnerne skal hjælpe.  

● Privat hø: Der arbejdes på at lave noget fællesindkøb af hø, som forventes placeret i den gamle lade. Nærmere info 
følger. Er der en i stalden som har lyst til at styre fællesindkøb af privat hø? Kontakt Malene for mere info. 

● Wrap: husk at feje rester af wrap sammen og kom i vognene eller oven på en balle wrap. Kør IKKE trillebører ind 
over wrap på gulvet. Det er foder til vores heste. Hele laden skal være ryddet for wrap rester, så kattene ikke skider i 
det.  
      

5. Fold og baner:  
● Nye folde/opkøb af jord: Der kommer folddag når jordkøbet er gået igennem. Foldene forventes først planlagt til 

foråret. 
● Vinterfoldplan: Vi arbejder på at køre videre som sidste vinters fremgangsmåde. Nærmere info følger. Til foråret 

ser vi på nye måder at tildele folde på. Samtidig skal der skitseres, hvorledes foldene skal se ud fremover med de 
nye arealer. (Malene mfl.)   

● Mulighed for heldagsfold året rundt: Vintermåneder dog til lille merpris. Man kan betale 2 ekstra ydelser ved at 
komme på jordfold efter frokost og få sin wrap derud.  

● Springbanen: Vi arbejder på at få tilbud hjem på at jævne banen. (Malene) 
● Vandingsanlæg: Der skal foretages et eftersyn af vandingsanlægget – det vander ikke korrekt (Michael og Laila) 
● Oversigt over folde: Oversigt/skitse med folde ønskes på den store tavle. (Malene). 

     
6. Kursus, arrangement og undervisning 

● Arrangementer og undervisning: Arrangementer og undervisning i weekender skal aftales med halkoordinator 

Malene. 
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● Søndag den 3. november efter spring: dressurundervisning ved Bettina Jæger. (Aftales med Christian) 

● Djurslands Bank og John: Tak til Djurslands Bank for deres sponsorering af juice og konkurrence ved stævnet her 

i september. Og tak til John for sponsorering af kaffe mv.  
           

7. Økonomiudvalg 
● HIRI´s økonomi: HIRI´s økonomi er sund og stabil. (Lene) 
● Køb af jord: Processen fortsætter. Advokat og landinspektør arbejder på sagen. Der er aftalt endelig pris pr. hektar 

med sælger af nabojorden og det endelige antal hektar er afklaret, og landinspektøren har sat de første pæle i 
jorden. Bemyndigelse til arealoverførsel er godkendt af både køber og sælger. Vi afventer nu godkendelse fra 
kommunen og landbrugsstyrelsen. (Lene) 

● Tilskudsmuligheder: Vi har brug for at finde nogen i stalden, som kan hjælpe med at søge tilskudspuljer mv. Skriv 
på staldens facebook, hvis du kan hjælpe. 

● MobilePay: Vi har fået en rigtig god mobile pay løsning med forskellige numre – Café, smuld, stævne og øvrige.  
      
8. Rideskole, parts og elevheste 

● Foderplan elevheste: Der følges løbende op på foderplaner på elevhestene. (Susan). 
● Status elevheste: Heino og Niklas mangler part. Ellers er der godt booket. Der arbejdes på en særlig partsløsning 

på Heino. (Susan). 
● Rideskolen: Fuld booket på alle hold. Meget ros til Anne og Maja for varieret og kvalitets undervisning. 

 
9. Haludvalg 

● Ansøgning: Vi venter i spænding på svar på vores ansøgning, som er indsendt til Favrskov Kommunes 
budgetproces. Vi satser på, at politikerne nu endelig har forstået behovet for ekstra haltid.  

● Favrskov Erhvervsråd: HIRI vil gerne være medlem af Favrskov Erhvervsråd for sparring ifbm. halprojektet. 
Forventes at være fra 2020. 

    
10. Vedligeholdelsesudvalg 

● Ekstra jord: Jordbunke ved grantræerne skal bruges til ridestien nede ved vejen.  
● Loftsvinduer: Loftsvinduer i stalden skal justeres/skiftes – planlægges ind.  

      
11. Stævneudvalg 

Stævneudvalget har reserveret følgende dage til stævner i 2019 

● 26. oktober 2019:  Staldmesterskab på HIRI i spring. Er åbent for alle, der har HIRI-medlemskab (Deltager 

du i stævnet, skal du hjælpe – IKKE hele stalden) Afholdes efter rideskolen er afsluttet. 

● 23. november 2019: Internt julestævne (Deltager du i stævnet, skal du hjælpe - IKKE hele stalden) 

 
12. Juniorudvalg 

● Ikke noget pt. Juniorrepræsentanter er velkomne i starten af bestyrelsesmøderne. I kommer bare. 
 

13. Marketing- og sponsorudvalg 
● Vi ønsker flere HIRIér, som har lyst til at søge fundrasing, puljer eller andre sponsorater. Sig til hvis du har mulighed 

for at hjælpe. 
      
14. HIRI´s Skovrådsudvalg 

● Vi følger op. (Malene, Lone og Lene)  
      

15. Cafe HIRI: 
● Tak til alle som hjalp Café HIRI med at lave mad eller bage kage til det netop overståede stævne. Uden jeres hjælp 

ville det ikke være muligt at have så dejligt et udvalg i Café HIRI. 
● Der arbejdes på en grill hytte ved terrassen, som ikke blæser omkuld     

      
16. Eventuelt 

● Springudstyr på græsspringbanen: Tid til at få kørt det sidste springudstyr ind. 
● DRF12 møde: Onsdag den 25. september kl. 19.30 – nogen der kan deltage? 
● Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 19. november 2019 kl. 18.30. Bestyrelsesmødet i den 1. halve time er 

åbent. Alle er derfor velkomne til at komme i starten af mødet, hvis man har nogle spørgsmål eller emner man 
ønsker at vende. 

● Staldmøde: tirsdag den 29. oktober kl. 19 holder vi staldmøde i rytterstuen. Er der nogen som har lyst at 
bage en kage til mødet? 
 


